Dit is Adebowale
Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.

Efficiënte identiteitscontrole
voor de publieke sector.

Snel, veilig en
eenvoudig in gebruik
ID-Burger controleert ongeveer 6.000 verschillende identiteitsbewijzen,
zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen inclusief chipgegevens
volledig automatisch, ongeacht het land van herkomst. ID-Burger bestaat
onder andere uit een document reader & gebruikersvriendelijke software.
Nadat u het identiteitsbewijs in de documentscanner hebt gelegd, herkent
ID-Burger het document en controleert of het de juiste echtheidskenmerken
bevat. Mocht u het identiteitsbewijs verder willen inspecteren, dan kunt
u met één druk op de knop referentiemateriaal raadplegen of het dossier
doorsturen naar een backoffice, expert of de ORIBI ID-Solutions fraudedesk.
Inmiddels maken meer dan 200 gemeenten gebruik van ID-Burger.
Centrale Service Organisatie locatiecode (CSO)
Wanneer een Nederlands reisdocument in het buitenland wordt uitgegeven,
is de bijbehorende Centrale Service Organisatie (CSO) locatiecode op de
RFID-chip van het identiteitsbewijs bewaard. Om deze gemakkelijk te
kunnen verwerken, leest ID Burger de CSO-locatiecode automatisch uit.
Vervolgens kunt u deze CSO-locatiecode verwerken in uw vervolgproces.
Gegevens blijven veilig in eigen beheer
ID-Burger zorgt ervoor dat informatie veilig en versleuteld, middels
encryptie (PKI), kan worden bewaard. Op deze manier zijn burgerdossiers
niet toegankelijk voor onbevoegden en voldoet u aan de richtlijnen van de
Autoriteit Persoonsgegevens. Bestandsopslag is standaard inbegrepen in
ID-Burger en zorgt ervoor dat alle informatie zoals persoonsgegevens en
scans van documenten in één dossier/bestand beveiligd wordt bewaard.

Voorkom identiteitsfraude
Wanneer fraudeurs misbruik maken van valse of gestolen
identiteitsgegevens spreekt men van identiteitsfraude.
Niemand wil in aanraking komen met identiteitsfraude,
omdat dat grote gevolgen kan hebben voor de desbetreffende
persoon maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven.
Om het percentage van fraude te beperken heeft ORIBI IDSolutions een aantal slimme toepassingen ontwikkeld. Door
namelijk één of wellicht een combinatie van onze slimme
toepassingen te integreren binnen uw bedrijf zal het proces
worden versneld en vereenvoudigd. Hierbij kunt u denken aan
bemande, onbemande en digitale identiteitscontroles.

Ben jij wie je zegt dat je bent?
Look-a-like fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een authentiek reisdocument gebruikt van een
ander met wie hij of zij uiterlijke gelijkenis vertoont. Tegenwoordig is dit 50% van alle identiteitsfraude. Om
look-a-like fraude te voorkomen heeft ORIBI ID-Solutions de driehoek module geïntegreerd, om zo drie extra
controles uit te kunnen voeren op de personen van het identiteitsdocument binnen het identificatieproces..
Hieronder wordt deze module verder toegelicht.

Pasfotovergelijking
Gemeenten kunnen de actuele pasfoto inscannen en vergelijken
met de pasfoto uit het bestaande identiteitsbewijs. Deze module
wordt door diverse gemeenten dagelijks gebruikt.
Intelligente gezichtsvergelijking
Met behulp van een camera wordt vastgesteld of het gezicht
van de burger overeenkomt met de pasfoto op het aangeboden
identiteitsbewijs. Op deze manier is de identiteit van de burger
onweerlegbaar vastgesteld.
Normcontrole/fotomatrix
De nieuwe pasfoto wordt gecontroleerd in overeenstemming met
de normcontrole (fotomatrix), oftewel voldoet de pasfoto aan de
criteria die door de overheid zijn opgesteld, zoals positionering,
fotokwaliteit, houding etc. ORIBI ID-Solutions heeft deze
normcontrolemodule geïntegreerd in de software.

Optimaliseren van het
gehele identificatieproces
ORIBI ID-Solutions richt zich bij het identificatieproces
op het optimaliseren van het gehele proces. Op
deze manier wordt de veiligheid gewaarborgd, het
identificatieproces versneld en de kans op typefouten
verlaagd. Dit doen wij door een totaaloplossing te
leveren die bestaat uit gebruikersvriendelijke software
gecombineerd met diverse hardware. Hiermee kunt
u snel, veilig en efficiënt een echtheidscontrole van
het identiteitsbewijs uitvoeren én extra (aanvullende)
verificaties om de identiteit van de persoon vast te
stellen. Daarnaast bieden wij u de training, support
en handvaten om zelf tot een afweging te komen.
De softwaretoepassingen die wij aanbieden, kunnen
indien wenselijk gekoppeld of geïntegreerd worden
binnen uw eigen bedrijfssoftware. Dankzij de integratie
wordt uw proces efficiënt geoptimaliseerd.
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